
 

 
1 

GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ARTISTIEK 
ZWEMMEN KVO 

Inhoud 
1 ALGEMEEN ...................................................................................................................................... 3 

2 UITGANGSPUNTEN ......................................................................................................................... 3 

3 GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE voor ALLE KVO LEDEN (zwemmers, trainers, bestuur, redders, 
jury, ouders,…) ........................................................................................................................................ 4 

3.1 Attitude ................................................................................................................................... 4 

3.2 Materiaal ................................................................................................................................. 4 

3.3 Gezondheid ............................................................................................................................. 4 

3.4 Ethiek ....................................................................................................................................... 4 

4 GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE voor de ZWEMMERS .................................................................... 5 

4.1 Attitude ................................................................................................................................... 5 

4.2 Trainingen ............................................................................................................................... 5 

4.3 Wedstrijden ............................................................................................................................ 5 

4.4 Gezondheid ............................................................................................................................. 5 

5 GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE voor de OUDER/WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER ............... 6 

5.1 Attitude ................................................................................................................................... 6 

5.2 Trainingen ............................................................................................................................... 6 

5.3 Wedstrijden ............................................................................................................................ 6 

6 GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE voor de TRAINERS ........................................................................ 7 

6.1 Attitude ................................................................................................................................... 7 

6.2 Trainingen en wedstrijden ...................................................................................................... 7 

7 GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE voor de JURYLEDEN ...................................................................... 8 

7.1 Attitude ................................................................................................................................... 8 

8 GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE voor de BESTUURSLEDEN ............................................................. 9 

8.1 Attitude ................................................................................................................................... 9 

8.2 Beleid ....................................................................................................................................... 9 

8.3 Materiaal ................................................................................................................................. 9 

9 UITRUSTING .................................................................................................................................. 10 

9.1 Bij trainingen ......................................................................................................................... 10 

9.2 Bij wedstrijden ...................................................................................................................... 10 

10 PORTRETRECHT ......................................................................................................................... 10 



 

 
2 

11 SANCTIES ................................................................................................................................... 11 

12 GROEPSINDELINGEN ................................................................................................................. 13 

13 TRAININGSUREN ....................................................................................................................... 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

1 ALGEMEEN 
 
Artistiek zwemmen kan je vergelijken met dansen of ballet in het water. Zwemmen op muziek wordt 
gecombineerd met eenvoudige maar ook complexe figuren op of onder water. 

Artistiek zwemmen is vooral een teamsport, maar op wedstrijden worden ook figuren, solo's en 
duetten gezwommen. 

Kunstzwemvereniging Valkaart Oostkamp (KVO) is van oorsprong een competitief ingestelde 
vereniging. 

Ons doel is in de eerste plaats om alle zwemsters/zwemmers te laten deelnemen aan de trainingen 
en om de groep plezier te laten beleven aan deze mooie sport en een vriendschapsband op te laten 
bouwen met de medezwemsters/zwemmers. 

Daarnaast is het belangrijk om, via efficiënt en intensief trainen, onze zwemsters/zwemmers op te 
leiden en te laten deelnemen aan Vlaamse, Belgische en internationale wedstrijden. 

Daarbij is het ons doel om zo hoog mogelijk te eindigen in de rangschikking, al is deelnemen 
belangrijker dan winnen!  

Iedereen die lid is, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor minderjarigen geldt bovendien 
dat ook de ouders op de hoogte moeten zijn.  

De gedragscode moet door iedereen uitgedragen en nageleefd worden. Het gaat om hoe we met 
elkaar om willen gaan en over regels.  

Deze gedragscode draait rond kernwaarden die wij als club hoog in het vaandel dragen: integriteit, 
loyaliteit, discretie en fair play.  

KVO wenst met onderstaande gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag 
afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporters dient te 
worden gerespecteerd.  

Iedere overtreding van de gedragscode, alsook ieder misdrijf dat gepleegd wordt, kan gesanctioneerd 
worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden door de club of 
van activiteiten die door KVO georganiseerd worden. 

2 UITGANGSPUNTEN 
 

- We gedragen ons steeds sportief. 
- We hebben respect voor trainers, medezwemsters/zwemmers, bestuur, juryleden, 

redders, … 
- We discrimineren niet. 
- Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers. 
- We pesten niet. 
- We blijven van elkaars spullen af. 
- We houden het zwembad en zalen die we gebruiken en de omgeving schoon. 
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3 GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE voor ALLE KVO LEDEN 
(zwemmers, trainers, bestuur, redders, jury, ouders,…) 

 

3.1 Attitude 
- Je kent de gedragscode en het huishoudelijk reglement van KVO. Handel naar deze regels en 

richtlijnen en houd je aan de voorschriften.  
- Wees beleefd en toon respect t.o.v. de teamgenoten en zwemmers, trainers, bestuursleden, 

juryleden, ouders, toeschouwers, redders,… 
- Toon respect voor de vrijwilligers die zich voor de club inzetten in hun vrije tijd. Erken de 

waarden en het belang van vrijwilligers.  
- Ga niet in discussie met zwemmers, ouders, trainers of bestuursleden op sociale netwerken.  
- Discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken. 
- Pesten, agressie in woorden en daden, intimidatie en fysiek geweld worden niet getolereerd. 

 

3.2 Materiaal 
- Kleedkamers en douches zijn geen speelruimten. 
- Heb respect voor het materiaal van anderen, laat alles dan ook steeds ordelijk en proper 

achter. 
- De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verloren of gestolen voorwerpen. Het 

is raadzaam om kledingstukken en andere bezittingen te etiketteren met de naam van de 
zwemmer erop en kostbare bezittingen thuis te laten. 

- Neem geen dingen die van iemand anders zijn, dat is stelen. 
- Er mag geen beeldmateriaal gemaakt worden in kleedkamers, sanitair of douches. 

 

3.3 Gezondheid 
- Roken, consumptie van alcoholische dranken en/of verboden middelen zijn ten strengste 

verboden binnen de Valkaart, KTA, trainingen, stages, wedstrijden… 
 

3.4 Ethiek  
- Elke zwemmer-trainer-bestuurslid die onder licentie van KVO staat, zwemt-traint niet bij een 

andere vereniging in het artistiek zwemmen of beoefent geen functie als bestuurslid bij een 
andere vereniging in het artistiek zwemmen.  Dit om belangenvermenging tegen te gaan.  
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4 GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE voor de ZWEMMERS  
 

4.1 Attitude 
- Respecteer de beslissingen van trainers, juryleden en bestuur. 
- Wees sportief, help en steun elkaar waar nodig en moedig elkaar aan. 
- Zit je niet goed in je vel of merk je dat iemand niet goed in zijn vel zit, durf het te zeggen aan 

een trainer of aan de vertrouwenspersoon (API) Elke De Gryse, zij zullen altijd luisteren en 
helpen. 

- Als je vragen hebt, vraag uitleg. Volwassenen hebben soms een ingewikkelde manier van 
praten. 
 

4.2 Trainingen  
- Je woont alle trainingen bij, tenzij je aan volgende punten voldoet (ziekte, op voorhand 

verwittigde afwezigheid, ...) 
- Breng je trainer op voorhand op de hoogte als je niet aanwezig kan zijn op de training. 
- Zorg dat je steeds op tijd bent. Op het start uur sta je klaar aan de boord van het water, dus 

graag 15 min vooraf aanwezig om je om te kleden.  
Kom je toch te laat, verwittig dan de trainer indien mogelijk en excuseer je bij de trainer. 

- Plezier beleven tijdens een training mag en moet, maar je komt vooral om te trainen. 
- Sporters worden verzocht om te trainen in een gepaste zwem- of sportoutfit. Voor meisjes 

een ééndelig badpak, voor jongens een aansluitende zwembroek. Zorg ook dat je alles wat je 
op training nodig hebt, meebrengt en bij je hebt aan het water (vb. duikbril, badmuts, 
neusknijper, fles water). 
 

4.3 Wedstrijden  
- Wees blij met een overwinning, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag. Denk aan de 

positieve elementen i.p.v. aan de negatieve. 
- Stel je altijd sportief op, onsportief gedrag wordt niet getolereerd. 
- Bij niet deelname aan een wedstrijd verwittig je de trainers tijdig (liefst minstens 24u vooraf). 

 

4.4 Gezondheid 
- Zorg dat je naar de trainingen en wedstrijden steeds water (of een sportdrank) meebrengt, 

ook tijdens het zwemmen zweet je en verlies je vocht.  
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5 GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE voor de OUDER/WETTELIJKE 
VERTEGENWOORDIGER 

 

5.1 Attitude 
- Geef het goede voorbeeld. 
- Moedig je kind aan de regels te volgen en respectvol te zijn. 
- Zorg ervoor dat je gedrag sportief is. 
- Respecteer de integriteit van de club en haar beslissingen. Als ouder volg je de beslissingen 

van de trainsters of van de club. Beslissingen worden doordacht gemaakt en steeds in 
overleg met de trainsters van de groep (eventueel aangevuld door juryleden of bestuur). 
Meer uitleg kan steeds gevraagd worden aan de trainsters van de groep. 

- Supporter voor je kind en zijn/haar vrienden en supporter voor de ploeg, voor KVO. 
- Betaal de lidgelden en eventuele bijkomende kosten steeds tijdig. Bij eventuele problemen, 

spreek dan zeker iemand aan van het bestuur, mensen spreken mensen. 
- Deel wijzigingen in contactgegevens zo snel mogelijk aan het bestuur. 
- Spiegel jouw doel en motivatie niet op je kinderen, dat kan zeer veel druk leggen op hun 

schouders. 
 

5.2 Trainingen 
- Bij trainingen worden de kinderen afgezet aan de ingang van het zwembad, als ouder ga je 

niet mee naar de kleedkamer. 
- Verwittig bij afwezigheid steeds vooraf de trainster. 
- Zet je kind(eren) steeds tijdig af, zodat er stipt kan gestart worden met de trainingen. 

 

5.3 Wedstrijden 
- Als ouder ben je supporter, laat het coachen over aan de trainer.  
- Tijdens wedstrijden is de kleedkamer en het zwembad enkel voor zwemmers en hun 

trainster, niet voor ouders. (tenzij de trainers erom vragen) 
- Vragen kunnen steeds gesteld worden aan trainers en/of bestuur. 
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6 GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE voor de TRAINERS 
 

 

6.1 Attitude 
- Ga niet in discussie met zwemmers of ouders op sociale netwerken. 
- Schreeuw niet en maak de zwemmer niet belachelijk als ze fouten maken. Leer de zwemmers 

op een positieve manier te sporten door ze te belonen en te waarderen. 
- Hou steeds rekening met het ontwikkelingsniveau en de eigenheid van de zwemmers, zowel 

fysiek als mentaal. 
- Als trainer heb je een voorbeeldfunctie, zowel tijdens de trainingen, kampen, stages, 

wedstrijden,…als buiten het zwembad, gedraag je dan ook zo. 
- Spreek sporters aan op ongewenst gedrag en bestraf indien nodig. 
- Onthoud je van grensoverschrijdend gedrag. 
- Rapporteer ongeregeldheden aan het bestuur. 
- Ga zorgvuldig en correct om met de persoonlijke gegevens en informatie van de leden. 

Verspreid geen vertrouwelijke informatie op de sociale netwerken. 
- Heb respect voor de medetrainsters, juryleden en bestuur.  

 

6.2 Trainingen en wedstrijden 
- Zorg dat je steeds op tijd bent. Op het start uur sta je klaar aan de boord van het water.  

Kom je toch te laat, verwittig indien mogelijk je mede-trainer en excuseer je. 
- Bij afwezigheid, verwittig je tijdig je mede-trainer en zorg je indien mogelijk voor vervanging. 
- Bedenk dat kinderen voor hun plezier willen bijleren. Winnen is slechts een onderdeel van de 

sport. Verliezen trouwens ook. 
- Je maakt geen gebruik van GSM, tablet, smartphone tijdens de trainingen en wedstrijden 

tenzij voor sporttechnische doeleinden of in geval van nood. 
 

 

 

PESTEN EN PLAGEN ZIJN TWEE VERSCHILLENDE DINGEN. MAAK HET ONDERSCHEID; 

Heb je het gevoel gepest te worden? Probeer te achterhalen wanneer en waarom. Je hebt een keuze: speel 
je slachtoffer of doe je er iets mee? 

Pesten is actie en reactie: niet reageren of met humor reageren kan werken! 

Neem iemand in vertrouwen en bespreek het.  

Je reactie als trainer?  

Observeren in plaats van reageren. Betrek de jongeren bij het zoeken naar een oplossing.  

Kies geen kant, de gepeste zou er wel eens de dupe van kunnen worden. Een gesprekje lost het probleem 
niet op, besteed aandacht aan de nazorg en opvolging. 

KINDEREN ZIJN GEEN VOLWASSENEN IN POCKETFORMAAT 

Jongeren hebben een eigen aanpak nodig.  

Beoordeel niemand op uiterlijk, maar op wat iemand doet. 
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7 GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE voor de JURYLEDEN 
 

7.1 Attitude 
- Je bent een vertegenwoordiger van de club. 
- Draag de voorgeschreven kledij op de wedstrijden waar je moet jureren. 
- Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de verplichte en getrokken figuren en de 

regels van het niveau dat je moet jureren. 
- Zorg voor een goede samenwerking met de mede-juryleden. 
- Ga gepast om met vragen of opmerkingen van trainers en zwemmers.  
- Toon respect en onthoud je van beledigende commentaar t.o.v. zwemmers, coaches, mede-

juryleden, ouders, toeschouwers en ieder ander. Ga niet in op provocerend gedrag. Bespreek 
na de wedstrijd eventuele bemerkingen.  

- Onthoud je van grensoverschrijdend gedrag. 
- Geef steeds blijk van sportief gedrag.  
- Wees gul met complimenten.  
- Stimuleer fair-play en wees zelf fair.  
- Wees objectief en beleefd bij het beoordelen van een wedstrijd. Jureer vol overtuiging en 

consequent. 
- Van officials wordt verwacht dat ze onpartijdig zijn, laat uitbundig supporteren over aan de 

toeschouwers. 
- Ga niet in discussie met zwemmers of ouders op sociale netwerken. 
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8 GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE voor de BESTUURSLEDEN  
 

8.1 Attitude 
- Toon respect en geef geen beledigende commentaar op zwemmers, ouders, toeschouwers, 

trainers, juryleden en andere doelgroepen. 
 

8.2 Beleid  
- Informeer de zwemmers, ouders en trainers over het beleid en het huishoudelijk reglement 

dat binnen KVO gevolgd wordt. 
- Controleer of de gedragscodes door de verschillende doelgroepen nageleefd worden. 
- Discrimineer niet op basis van huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere 

kenmerken. 
- Ga zorgvuldig en correct om met de persoonlijke gegevens en informatie van de leden. 
- Verspreid geen vertrouwelijke informatie op de sociale netwerken. 
- Zorg ervoor dat beloningen niet primeren, wees wel gul met lof voor inzet en prestatie. 
- Neem grensoverschrijdend gedrag en meldingen van grensoverschrijdend gedrag in alle 

vormen ernstig en verwijs indien nodig naar de vertrouwenspersoon en/of hulporganisaties. 
 

8.3 Materiaal  
- Zorg dat de zwemmers en trainers kunnen sporten in een gezonde, ethische en veilige 

sportomgeving.  
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9 UITRUSTING 
 

9.1 Bij trainingen 
- Voor meisjes: ééndelig zwempak 

Voor jongens: aansluitende zwembroek, geen losse zwemshort 
Een zwem T-shirt met mouwen boven de zwemkledij is toegestaan maar enkel op trainingen, 
niet op wedstrijden. 

- Neusknijper-zwembril-badmuts 
- Water/sportdrank en een gezond tussendoortje voor in de pauze 
- Badhanddoek  

9.2 Bij wedstrijden 
- Club-uitrusting: zwarte short, KVO T-shirt, KVO pull  
- Clubbadpak en clubbadmuts 
- Zwart badpak en witte badmuts 
- Team-duet-solo badpak 
- Voldoende haarspelden (open en gesloten), rekkers (kleine en grote), haarnetje, borstel 
- Voldoende neusknijpers en zwembrillen 
- Badhanddoek (KVO) 
- Lunchpakket, water of sportdrank 

Het is niet toegelaten om sieraden en nagellak te dragen tijdens trainingen en/of wedstrijden.  

10 PORTRETRECHT 
 
Tijdens activiteiten van de club of activiteiten waaraan KVO deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s 
en/of videobeelden genomen worden waarop je als zwemmer, trainer, jurylid en/of ouder mogelijk 
te zien bent.  

Deelname aan KVO-activiteiten betekent dat je toestemming geeft aan KVO om deze beelden in het 
kader van zijn werking op de website en/of gesloten pagina’s op sociale netwerken te publiceren. 

Deze beelden mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden. KVO zal deze beelden 
ook niet aan commerciële firma’s bezorgen die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun 
publiciteit. 
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11 SANCTIES 
 
Sancties kunnen bestaan tov iedereen van de club (zwemmers, ouders, juryleden, trainers, 
bestuursleden, redders,…). Sancties kunnen bestaan uit waarschuwingen, communicatie/afspraken 
met het lid (en eventueel de ouder bij minderjarigheid), schorsingen voor wedstrijden en/of 
trainingen of uitsluiting uit de club, ... 

Van alle leden en vrijwilligers wordt verwacht op de hoogte te zijn van de gedragscode binnen KVO. 
Lid zijn van de vereniging KVO houdt in dat je de regels kent en accepteert.  

Er kan samen met de Raad van Bestuur, de hoofdtrainster en/of de API een sanctie komen tegenover 
een zwemmer, trainer, jurylid, bestuurslid, ouder, vrijwilliger,… die een inbreuk maakt tegen de 
gedragscode en/of het huishoudelijk reglement.   

De Raad van Bestuur, de hoofdtrainster of de API kunnen bij het niet opvolgen van de 
instructies, het herhaaldelijk storen van de trainingen of ongepast gedrag, het lid 
sanctioneren. 

Leden die kennelijk onaanvaardbaar gedrag vertonen, zoals bv. het ontvreemden van kledij of 
materiaal, onverdraagzaamheid, pesten, vandalisme, diefstal, geweld, het in een negatief 
daglicht stellen van de club ..., kunnen door de Raad van Bestuur, de hoofdtrainster en/of de 
API onmiddellijk worden ontslagen uit de club. In geen geval kunnen lidgelden worden 
teruggevorderd na een ontslag. Ontslagen leden kunnen ook later niet opnieuw lid worden bij 
KVO. 

Het bestuur aanvaardt onder geen enkele omstandigheid: 
o misbruik van drugs, alcohol en/of medicijnen; 
o het nuttigen van drugs, alcohol en/of medicijnen voor of tijdens een training, 

wedstrijd,… 
o bezit van drugs; 
o het verhandelen van drugs. 

Tijdens bestuursvergaderingen worden (zware) overtredingen besproken en kunnen één of 
meerdere sancties mondeling en schriftelijk meegedeeld worden aan het desbetreffende lid.  

Tot het uitspreken van sancties kan besloten worden in volgende situaties: 
o Schelden of respectloos handelen 
o Pesten van en door leden binnen KVO wordt niet getolereerd.  

De trainers krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Iedereen kan  
zaken doorgeven aan de Raad van Bestuur, de hoofdtrainster en/of de API.  
Zij kunnen overgaan tot een gepaste sanctie.  

o Het uiten van bedreigingen. 
o Het gebruik van verbaal (schelden, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk 

geweld. Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet. In 
dit geval wordt steeds een klacht neergelegd bij de politie. 

o Alle overige misdragingen welke volgens de normen en waarden van KVO 
ontoelaatbaar zijn. 
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Alle, en dus niet alleen de hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, worden ter 
beoordeling voorgelegd aan de Raad van Bestuur, de hoofdtrainsters en/of de API. De te volgen 
procedure is als volgt: 

o De trainer, zwemmer, ouder of wettelijke vertegenwoordiger, begeleider of andere 
verantwoordelijke stelt de Raad van Bestuur, de hoofdtrainster en/of de API steeds 
in kennis van de overtreding.  

o Alvorens te beslissen noteert de Raad van Bestuur, de hoofdtrainster en/of de API 
zorgvuldig woord en wederwoord van alle betrokkenen. 

o In uitzonderlijke gevallen kan een spoedvergadering belegd worden om zodoende 
snel tot actie over te kunnen gaan. 

o De door de Raad van Bestuur genomen bindende beslissing zal schriftelijk worden 
medegedeeld aan de betrokken persoon, en desgevallend aan diens ouders of 
wettelijke vertegenwoordiger. 

o Het in herhaling vallen van op zichzelf staande kleinere overtredingen, welke in 
eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft, kunnen de Raad van Bestuur 
doen besluiten over te gaan tot verder gaande sancties in de vorm van schorsing, 
uitsluiting of ontslag. 

Wie is de Raad van Bestuur?  
Micheline Linard (voorzitter) : 0476/520.126 
Laura Houckx (penningmeester) : 0495/880.182 
Celine De Geest (ondervoorzitter) : 0490/444.112 

Wie is de hoofdtrainster? 
Ilse Vanhoorelbeke : 0473/667.065 
 
Wie is de API? 
Elke De Gryse: 0496/201.307 
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12 GROEPSINDELINGEN 
 
Wie gaat wanneer over? Hieronder kun je zien wat de vereisten zijn om over te gaan naar een 
volgende groep.  

Initiatie en beginner ( = 1ste-jaars zwemmers/zwemsters) 
Initiatie = 5 gratis proeflessen  
Na de reeks van 5 lessen wordt de zwemmer een beginner. 
Binnen het eerste seizoen is het de bedoeling dat de zwemmer brevet 0 en 1 haalt. Pas als deze twee 
brevetten behaald worden, gaat de zwemmer over naar de preminiemen. De normale doorlooptijd 
van de initiatie - beginner is 1-2 jaar. Na de beginners wordt de zwemmer preminiem. 

Preminiem  ( = 2de-3 de en 4de-jaars zwemmers/zwemsters + < 8-jarigen) 
Bij de preminiemen wordt het 2e en 3e brevet afgenomen. Daarnaast worden alle posities, transities 
en wrikbewegingen van de figuren van de miniemen aangeleerd.  
Als de zwemmer in het bezit is van het 3e brevet EN als hij/zij alle posities, transities en 
wrikbewegingen beheerst, wordt hij/zij miniem. De doorlooptijd als preminiem varieert van kind tot 
kind. De meeste zwemmers hebben een doorlooptijd van 1 à 2 jaar. Bovendien moet een zwemmerr 
8 jaar zijn om te mogen deelnemen aan de competitie. Na de periode als preminiem wordt de 
zwemmer miniem. 

Miniem  ( 8 – 12 jaar) 
Als miniem herhaal je alle posities, transities en wrikbewegingen van de miniemen figuren en leer je 
de figuren in totaliteit. Als laatste jaar miniem leer je de basis voor de kadetten figuren. Miniem blijf 
je tot 12 jaar (6e leerjaar). 

Kadet  ( 12 – 15 jaar) 
Als kadet leer je de figuren te beheersen van de kadetten. Als laatste jaar kadet leer je de basis voor 
de technische elementen voor de junioren. Je bent kadet tussen 12-15 jaar (1-3e middelbaar). 

Junior  (15 – 18 jaar) 
Junioren hebben geen figuren meer, maar zijn verplicht om technische elementen in een team/duet 
of solo te integreren. Naast deze technische uitvoering heb je ook de vrije uitvoering. Junior ben je 
tussen 16-18 jaar (4-6e middelbaar).  

Senior  ( >18 jaar) 
Vanaf 18 jaar kan je zwemmen als senior. Senioren hebben geen figuren meer, maar zijn verplicht om 
technische elementen in een team/duet of solo te integreren. Naast deze technische uitvoering heb 
je ook de vrije uitvoering.  

Master  ( >25 jaar) 
Master zwemmen is competitiezwemmen voor volwassenen met een minimumleeftijd van 25 jaar. 
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13 TRAININGSUREN 
 
Hieronder vind je de trainingsuren voor de verschillende groepen en de plaats waar de training 
doorgaat. Indien er wijzigingen zijn dan zal dit tijdig doorgegeven worden. 

 
 Dinsdag Valkaart 

 
Dinsdag KTA Zaterdag Valkaart Zondag Valkaart 

Initiatie 
Beginners 

  12-13u (tem december) 
12-13.30u (tem Pasen) 
12-14u 

 

Preminiemen  18.30-20u zwemmen 12-15u zwemmen  
Miniemen   18.30-20u zwemmen 12-15u zwemmen 

15-16u core 
12-17u Soli-duet training 
Team training roulement 

Kadetten 20-22u zwemmen  16.15-17u core 
17-18u droog 
18-20u zwemmen 

12-17u Soli-duet training 
Team training roulement 

Junioren  18.45-20.45u zwemmen 16.15-17u core  
17-18u droog 
18-20u zwemmen 
20-22u zwemmen senioren 

Team training roulement 

Senioren    19/20-22u 12-17u Soli-duet training 
Team training roulement 
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Goedkeuring gedragscode artistiek zwemmen KVO 

 

Ik, (naam)…………………………………………………………… zwemmer, trainer, jurylid, bestuurslid of ouder of 

voogd* van (naam zwemmer) ………………………………………………………………… heb de gedragscode en het 

huishoudelijk reglement** bij KVO gelezen en ga akkoord met de punten beschreven in de 

gedragscode en het huishoudelijk reglement.  

Handtekening, 

 

 

*Schrappen wat niet past 
** Het huishoudelijk reglement vind je terug op de website van KVO 

 


